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V. KECEPATAN SEDIMENTASI 

Kecepatan sedimentasi adalah jumlah sedimen yang 

mengendap di dasar perairan selama periode waktu tertentu, 

biasanya dinyatakan dalam satuan tebal pengendapan per waktu. 

Kecepatan sedimentasi (laju pengendapan sedimen) dapat 

ditentukan dengan berbagai metode tergantung dari bentuk data 

yang diinginkan. Ada dua bentuk kecepatan sedimentasi yaitu 

kecepatan sedimentasi relatif dan absolut.  

Selain istilah kecepatan sedimentasi, ada istilah lain yang 

sering digunakan untuk menjelaskan jumlah (volume dan berat) 

sedimen yang mengendap persatuan luas area per waktu, disebut 

dengan istilah akumulasi sedimen. Secara umum metode dan 

peralatan penentuan tingkat akumulasi sedimen biasanya 

dipakai Sediment Trap. English dan Baker (1994) 

mendefinisikan bahwa Sediment Trap adalah peralatan yang 

dipakai untuk menentukan kecepatan sedimentasi. Penulis 

berpendapat bahwa istilah kecepatan sedimentasi yang 

dimaksud oleh English dan Cho sebenarnya  adalah kecepatan 

akumulasi sedimen, karena peralatan yang digunakan 

merupakan peralatan yang cocok untuk mengukur kecepatan 

akumulasi sedimen.  

Ada perbedaan prinsip antara kecepatan sedimentasi 

(relatif dan absolut) dan kecepatan akumulasi sedimen, yaitu 

satuan kecepatan sedimentasi relatif adalah persen (%), satuan 

kecepatan sedimentasi absolut adalah ketebalan pengendapan 
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per waktu (mm/tahun) sedangkan satuan akumulasi adalah 

satuan volume (ml/luas area/tahun) dan atau berat per waktu 

(mg/luas area/tahun).  

Begitu juga halnya dengan perbedaan antara kecepatan 

sedimentasi relatif dan absolut. Kecepatan sedimentasi relatif 

tidak dapat menggambarkan tebal pengendapan sedimen pada 

suatu lokasi tetapi hanya bisa menjelaskan dan membandingkan 

pengendapan sedimen mana yang cepat antara satu lokasi 

dengan lokasi lainnya. Sebaliknya, kecepatan sedimentasi 

absolut selain dapat menjelaskan dan membandingkan mana 

yang cepat pengendapan sedimen antara satu lokasi dengan 

lokasi lainnya, juga dapat menentukan seberapa besar (tebal) 

kecepatan pengendapan sedimen tersebut. 

Masing-masing metode penentuan kecepatan 

pengendapan sedimen di atas mempunyai tingkat kesulitan yang 

berbeda terutama sekali dalam pengambilan sampel di lapangan, 

analisis sampel di laboratorium dan analisis data. Selain itu, 

peralatan lapangan dan laboratorium yang digunakan untuk 

pengambilan sampel di lapangan dan analisis sampel di 

laboratorium juga berbeda. Oleh sebab itu perlu pertimbangan 

yang matang sebelum memutuskan tipe kecepatan sedimentasi 

yang akan diukur, dan hal ini tentu harus disesuaikan dengan 

data yang diinginkan seperti yang dijelaskan di atas.  
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5. 1. Sedimentasi Relatif 

Sedimen laut disusun oleh berbagai material baik organik 

maupun anorganik, jika salah satu komponen penyusun sedimen 

tersebut dapat ditentukan kecepatan panambahannya (produksi), 

maka kecepatan sedimentasi pada daerah yang bersangkutan 

dapat dihitung. Salah satu komponen penting sedimen laut 

adalah benthik foraminifera, oleh sebab itu organisme ini dapat 

digunakan untuk menentukan kecepatan sedimentasi jika 

jumlahnya dapat diketahui, (Rifardi, 2008c).  

Selanjutnya Rifardi menjelaskan bahwa penentuan 

kecepatan sedimentasi relatif dengan menggunakan benthik 

foraminifera pertama sekali diusulkan oleh Phleger (1951) 

dengan cara membandingkan jumlah spesies hidup (L) dengan 

total spesies (hidup + mati: T) yang ditemukan dalam sedimen 

permukaan, dan metode ini dipakai oleh ahli lainnya seperti 

Uchio (1960) dan Matoba (1970), mereka memberikan nama 

metode ”NILAI L/T”. Kecepatan sedimentasi relatif digunakan 

untuk membandingkan kecepatan sedimentasi antara stasiun 

sampling, dan metode ini hanya bisa digunakan untuk 

menentukan kecepatan sedimentasi pada sedimen permukaan. 

Jika hasil perhitungan didapat nilai L/T tinggi, maka kecepatan 

penambahan material penyusun sedimen selain benthik 

foraminifera tinggi sehingga kecepatan sedimentasi tinggi. 

Sebaliknya nilai L/T rendah, mengindikasikan bahwa kecepatan 

suplai material penyusun sedimen rendah 
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Prosedur penentuan kecepatan sedimentasi dengan 

menggunakan metode tersebut menurut Phleger (dalam Rifardi 

2008c) sebagai berikut: 

1. Sampel sedimen yang akan digunakan harus sampel 

yang mewakili daerah yang akan ditentukan kecepatan 

sedimentasinya. Oleh sebab itu harus digunakan sampel 

yang representatif dengan metode pengambilan sampel 

standar. 

2. Identifikasi spesies benthik foraminifera hidup dan mati. 

3. Populasi hidup merupakan bagian dari suplai cangkang 

organisme pada sedimen . 

4. Total populasi (jumlah hidup dan mati) merupakan 

akumulasi cangkang benthik foraminifera dalam 

sedimen selama waktu tertentu. 

5. Perbandingan populasi hidup terhadap total populasi 

pada tempat tertentu adalah kecepatan sedimentasi pada 

tempat tersebut, dan kecepatan sedimentasi ini 

dinyatakan dengan kecepatan relatif dalam persen (%).  

 

Pemakaian rumus L/T cukup sederhana, apabila  hasil 

identifikasi organisme foraminifera bentik telah diperoleh. Oleh 

sebab itu setelah Phleger (1951) mengusulkan rumus ini, banyak 

ahli sedimentologist dan foraminiferologis menghitung 

kecepatan sedimentasi relatif di berbagai perairan menggunakan 

rumus ini seperti Scruton (1953) meneliti kecepatan sedimentasi 

relatif di perairan Delta Missisippi, menyimpulkan bahwa 
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metode penghitungan ini cukup realistis untuk membedakan 

daerah-daerah yang mempunyai kecepatan pengendapan 

sedimen lambat dan cepat. Walton (1955) melakukan penelitian 

di Teluk Todos Santos Baja California, menyimpulkan bahwa 

perbandingan populasi hidup dengan populasi mati merupakan 

indek yang bagus untuk menentukan kecepatan sedimentasi 

relatif. Phleger (1960) meneliti kecepatan sedimentasi relatif di 

barat laut teluk Meksiko, menemukan bahwa perbandingan 

populasi hidup dan mati menunjukkan kecepatan sedimentasi 

relatif tertinggi terjadi di bagian dalam paparan benua (inner 

shelf) dan terendah ditemukan di bagaian luar paparan benua 

(outer shelf). Kecepatan sedimentasi relatif terendah pada 

bagian luar paparan benua disebabkan oleh faktor-faktor berikut 

ini: 1) sedimen yang disuplai tidak sampai pada bagian ini 

karena kecilnya suplai atau sedimen di perangkap pada bagian 

dalam dan terjadi pengendapan pada bagian dalam paparan 

benua; dan 2) sedimen melewati bagian ini karena adanya 

proses tertentu seperti gelombang dan arus kuat yang 

menghambat terjadinya pengendapan sedimen. 

Metode penentuan kecepatan sedimentasi relatif (%) juga 

telah digunakan para ahli di perairan sekitar benua Asia 

diantaranya Matoba (1970), Oki (1989) dan Rifardi (1998). 

Matoba menentukan kecepatan sedimentasi di perairan teluk 

Matsushima bagian utara Jepang. Foraminifera bentik berasal 

dari sedimen permukaan dengan ketebalan 1 cm yang diambil 

dari sampel sedimen corer di teluk Matsushima. Hasil studi ini 
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menunjukkan bahwa kecepatan sedimentasi relatif lebih tinggi 

(L/T > 10%) ditemukan pada bagian dalam teluk, sebaliknya 

bahwa kecepatan sedimentasi relatif rendah (L/T < 10%) 

ditemukan pada bagian luar teluk. Hal ini disebabkan oleh teluk 

bagian dalam menerima suplai sedimen yang berasal dari 

daratan melalui sungai utama yaitu Sungai Takagi merupakan 

penyumbang sedimen terbesar, kemudian beberapa kanal seperti 

Tona dan Teizan juga mensuplai sedimen ke bagian ini.  

Cara penghitungan Nilai L/T seperti contoh berikut ini: 

jika pada Stasiun A ditemukan populasi hidup (L) sebanyak 238 

individu dan mati sebanyak 612 individu, berarti sebanyak 850 

individu ditemukan maka kecepatan sedimentasi relatif (L/T) 

adalah: 238/850 x 100% = 28%. Jika pada Stasiun B ditemukan 

pupolasi hidup (L) sebanyak 8 individu dan mati sebanyak 53 

individu,berarti sebanyak 61 individu yang ditemukan maka 

kecepatan sedimentasi relatif (L/T) adalah: 8/61 x 100%  = 

13%. Dengan demikian kecepatan sedimentasi Stasiun A lebih 

cepat dari Stasiun B. 

Oki (1989) menyatakan ada beberapa kelemahan pada 

metode L/T ini sehingga dapat menyebabkan biasnya nilai 

kecepatan sedimentasi, diantaranya adalah: 

1. Tidak diketahuinya kecepatan produksi foraminifera 

bentik dan kecepatan produksi tersebut tidak sama pada 

daerah yang berbeda. 
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2. Nilai L/T pasti lebih rendah pada stasiun yang menerima 

organisme bentik mati dari luar daerah/stasiun sampling 

yang dibawa oleh arus dasar. 

Selanjutnya dijelaskan, untuk mengurangi biasnya hasil 

penghitungan kecepatan sedimentasi karena beberapa 

kelemahan di atas, Oki (1989) merevisi Nilai L/T menjadi Nilai 

L/Tl. Total individu (hidup + mati: T) diganti dengan jumlah 

total individu organisme bentik yang mati dari spesies yang 

sama (Tl) dengan spesies hidup (L). Lagi pula dengan 

membandingkan nilai L/TL dengan nilai L/T akan didapat 

jumlah spesies bentik mati yang berasal dari luar daerah/stasiun 

sampling.  

Contoh: spesies foraminifera bentik hidup (L) adalah 

spesies A, B, C, D, F, G dan spesies mati (T) adalah A, B, C, D, 

F, G, H, I dan J, maka L/Tl adalah jumlah total individu spesies 

A, B, C, D, F, G hidup (L) per jumlah total individu spesies A, 

B, C, D, F, G mati (Tl). Sedangkan spesies H, I dan J yang mati 

adalah spesies bentik mati yang berasal dari luar daerah/stasiun 

sampling. Cara penghitungan Nilai L/Tl sebagai berikut: jika 

pada Stasiun A ditemukan populasi hidup (L) sebanyak 10 

individu dan yang mati dari spesies yang sama (Tl) dengan 

spesies hidup (L) sebanyak 100 individu, maka kecepatan 

sedimentasi relatif (L/Tl) adalah: 10/100 x 100% = 10%. Jika 

pada Stasiun B ditemukan populasi hidup (L) sebanyak 6 

individu dan yang mati dari spesies yang sama (Tl) dengan 

spesies hidup (L) sebanyak 120 individu, maka kecepatan 
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sedimentasi relatif (L/Tl) adalah: 6/120 x 100% = 6,0%.  

Dengan demikian kecepatan sedimentasi Stasiun A lebih cepat 

dari Stasiun B, ringkasannya dapat dilihat pada Tabel 5. 1 

Tabel 5. 1. Hasil Perhitungan Persentase Kecepatan 
Sedimentasi Relatif (%) 

Stasiun Jumlah individu L/Tl 
(%)  Total (Tl) Hidup (L) 

1 100 10 10,0 

2 120 6 6,0 

 

Oki (1989) menghitung kecepatan sedimentasi relatif (%) 

di Teluk Kagoshima, Kyushu Jepang menggunakan metode 

L/Tl. Nilai L/Tl diplotkan dalam peta wilayah studi, dan 

hasilnya menunjukkan terdapat dua tipe sebaran nilai L/Tl yang 

berbeda yaitu nilai L/Tl tinggi dan rendah seperti pada Gambar 

5. 1 

Pada Gambar 5. 1 dapat diidentifikasi bahwa ada lima 

daerah yang mempunyai kecepatan sedimentasi tinggi yaitu 1) 

bagian luar teluk, 2) daerah sekitar kota Ibusuki, 3) daerah 

perbatasan antara mulut dan pusat teluk, 4) daerah sepanjang pantai 

kota Kagoshima, 5) daerah sekeliling kepala teluk. Kecepatan 

sedimentasi tinggi pada daerah sekitar mulut teluk disebabkan oleh 

arus dasar yang kuat menjadi lambat karena ke dalaman bertambah 

pada daerah ini sehingga sedimen berukuran halus dalam bentuk 

tersuspensi mengendap. Tingginya kecepatan sedimentasi pada 

daerah sekitar kota Ibusuki disebabkan oleh adanya submarine 
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terrace lebih dangkal dari 10 meter, yang mengalami erosi selama 

30 tahun menyebabkan suplai sedimen berukuran kasar 

mengendap sekitar daerah ini. 

 

Gambar 5. 1. Sebaran nilai L/Tl (Oki, 1989). 

Sedangkan tingginya kecepatan sedimentasi pada daerah 

sepanjang pantai kota Kagoshima disebabkan oleh suplai 

sedimen dari sungai yang mempunyai daerah drainase luas, dan 

dari hasil reklamasi pantai Kota Kagoshima. Erosi yang 
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disebabkan oleh gelombang pada daerah sekeliling kepala teluk 

mengakibatkan tingginya kecepatan sedimentasi.  

Pada Gambar 5. 1 juga dapat dilihat daerah-daerah yang 

mempunyai kecepatan sedimentasi rendah. Hal ini disebabkan 

oleh arus permukaan yang kuat mencegah terjadinya 

pengendapan sedimen tersuspensi, dan sedikitnya jumlah 

sedimen yang di suplai ke daerah.  

Metode L/Tl juga dipakai oleh Rifardi (1999) untuk 

menghitung kecepatan sedimentasi relatif (%) di Laut 

Yatsushiro, Kyushu Jepang. Hasil penelitian ini menunjukkan 

pola kecepatan sedimentasi yang sama dengan yang ditemukan 

oleh peneliti-peneliti sebelumnya seperti Scruton (1953), 

Walton (1955), Phleger (1960), Matoba (1970), dan Oki (1989). 

Kecepatan sedimentasi tertinggi ditemukan pada perairan sekitar 

muara sungai karena sungai merupakan penyuplai sedimen yang 

terbesar dibandingkan dengan sumber lainnya, dan pada daerah 

pertemuan antara dua massa air karena pertemuan dua massa air 

yang berbeda akan mengendapkan sedimen tersuspensi yang 

dibawa oleh masing-masing massa air tersebut. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa penentuan kecepatan sedimentasi 

relatif (%) dengan menggunakan metode L/Tl yang merupakan 

penyempurnaan dari metode L/T masih relevan digunakan 

sampai saat ini.  

5. 2. Kecepatan Sedimentasi Absolut 

Jika tidak ada lapisan kunci pada suatu lingkungan 

pengendapan seperti lapisan endapan vulkanik, maka akan sulit 
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menentukan kecepatan sedimentasi absolut pada daerah 

tersebut. Banyak parameter fisika, kimia dan biologi yang dapat 

dijadikan lapisan kunci pada daerah pengendapan. Oleh sebab 

itu, untuk menentukan lapisan kunci, peneliti harus mengamati 

dengan teliti fenomena alam dan fenomena artifisial (aktivitas 

manusia) yang dapat memberikan masukan parameter-pameter 

tersebut ke dalam lingkungan pengendapan. Rifardi et al. (1998) 

menggunakan lapisan kunci dari salah satu parameter kimia 

yaitu konsentrasi total merkuri dalam sedimen untuk 

menghitung kecepatan sedimentasi absolut di Laut Yatsuhiro 

Jepang. Fenomena paling menonjol adalah semenjak ditemukan 

penyakit Minamata, Laut Yatsuhiro telah menjadi salah satu 

daerah sasaran penelitian intensif berkaitan dengan polusi air, 

sedimen dan biota laut.  

Selanjutnya dijelaskan semenjak tahun 1946 methil 

merkuri dibuang ke Laut Yatsushiro melalui pipa pembuangan 

dari perusahaan Shinnihon Chisso Hiryo Co. Ltd. Tomiyasu et 

al. (2000) menjelaskan bahwa bahan buangan terkontaminasi 

merkuri masuk ke Teluk Minamata dari industri kimia selama 

20 tahun sampai tahun 1965, menyebabkan penyakit minamata. 

Sebagai salah satu teluk yang terdapat di Laut Yatsuhiro, Teluk 

Minamata merupakan penghubung antara berbagai bahan 

buangan yang berasal dari Kota Minamata dengan Laut 

Yatsuhiro. Oleh sebab itu, pencemaran yang terjadi di teluk ini 

akan terdistribusi sampai ke Laut Yatsuhiro. Atas dasar inilah 

kecepatan sedimentasi absolut diteliti.  
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Prosedur penentuan kecepatan sedimentasi absolut di Laut 

Yatsuhiro sebagai berikut: 

1. Sampel sedimen diambil dari 62 stasiun yang tersebar di 

Laut Yatsuhiro dengan menggunakan gravity corer. 

2. Masing-masing sampel dipotong secara horizontal dengan 

ketebalan 1 sentimeter 

3. Sampel pada lapisan paling atas (0-2 cm) tidak digunakan 

karena lapisan ini telah terkontaminasi dan teraduk oleh 

berbagai energi seperti arus terutama arus dasar (bottom 

current) dan gelombang.  

4. Berdasarkan panjang sampel core sedimen, maka diperoleh 

12 potongan sampel secara horizontal untuk masing-masing 

stasiun yaitu 2-3, 5-6, 8-9, 13-14, 18-19, 23-24, 28-29, 33-

34, 38-39, 43-44, 48-49 dan 53-54 cm, lihat Gambar 5. 2. 

5. Masing-masing potongan sampel dianalisis di laboratorium 

dengan menggunakan alat The Sansou Automatic Mercury 

Anlyzer Mode Hg-3500.  

6. Dari hasil analisis akan diperoleh data kandungan merkuri 

pada masing-masing potongan sampel sedimen. 

7. Data tersebut akan digunakan untuk menduga kandungan 

alami merkuri (background level)  pada Laut Yatsushiro, 

dengan cara memplotkan pola sebaran vertikal kandungan 

merkuri pada masing-masing sampel seperti pada Gambar 

5. 3. 

8. Gambar 5. 3. adalah hasil analisis kandungan merkuri core 

sedimen pada stasiun 12, 19, dan 56 di Laut Yatsushiro. 
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Gambar 5. 2. Contoh potongan sampel core sedimen secara 
horizontal (● = sampel/lapisan yang dianalisis).
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Gambar 5. 3. Sebaran vertikal kandungan merkuri dalam 
core sedimen (● = sampel/lapisan dianalisis, 
panah = lapisan pertama dengan merkuri > 0,1 
ppm, Rifardi et al., 1998) 

 
9. Gambar 5. 3. menunjukkan sampel dengan kandungan 

merkuri lebih tinggi ditemukan pada sampel core 

sedimen bagian atas, sebaliknya kandungan lebih 

rendah pada sampel core sedimen bagian bawah. 
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10. Pada sampel core sedimen bagian lebih bawah 

kandungan merkuri turun secara drastis dan tidak 

menunjukkan adanya kecenderungan perubahan 

kandungan merkuri secara signifikan dengan rata-rata 

kandungan 0,036-0,094 ppm (kurang dari 0,1 ppm). 

11. Bagian atau lapisan core sedimen yang mengandung 

merkuri lebih besar dari 0,1 ppm dianggap lapisan 

yang telah tercemar oleh merkuri.  

12. Lapisan kunci adalah bagian core sedimen pertama 

yang menunjukkan kandungan merkuri lebih tinggi 

dari 0,1 ppm karena lapisan ini merupakan lapisan 

sedimen yang pertama sekali menerima buangan 

terkontaminasi merkuri. Oleh sebab itu kandungan 

merkuri pada bagian ini dianggap sebagai kandungan 

alami merkuri (background level)  pada Laut 

Yatsushiro. 

13. Kecepatan sedimentasi absolut dihitung mulai dari 

lapisan kunci tersebut sampai pada lapisan sedimen 

permukaan (panjang sampel core sedimen yang 

kandungan merkurinya lebih tinggi dari 0,1 ppm).  

14. Panjang sampel core sedimen tersebut setara dengan 

periode waktu 50 tahun (1946-1996) karena sampel 

core sedimen untuk penelitian ini diambil pada tahun 

1996.  
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Gambar 5. 3. mengindikasikan bahwa masing-masing 

stasiun mempunyai ke dalaman lapisan kunci yang berbeda, 

berarti kecepatan sedimentasi juga berbeda. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa faktor antara lain jarak antara sumber pencemar 

dan masing-masing stasiun tidak sama sehingga waktu 

pengendapan bahan pencemar berbeda, dan sistem arus yang 

berlaku di perairan ini.  

Sebaran kecepatan sedimentasi di Laut Yatsushiro Jepang 

yang dihitung berdasarkan lapisan kunci dapat dilihat pada 

Gambar 5. 4. Secara umum kecepatan sedimentasi agak lambat 

(kecil dari 11 cm/50 tahun) terjadi pada bagian barat, dan paling 

lambat (lebih kecil dari 4 cm/50 tahun) terjadi pada daerah 

sekitar selat. Kondisi ini disebabkan kedua daerah tersebut 

dipengaruhi oleh arus kuat.  Sebaliknya kecepatan sedimentasi 

paling cepat (lebih dari 21 cm/50 tahun) ditemukan pada bagian 

timur, tenggara dan daerah estuaria, karena daerah-daerah ini 

dipengaruhi oleh massa air yang agak tenang dan suplai 

sedimen dari beberapa sungai yang mempunyai drainase luas. 

5. 3. Akumulasi Sedimen 

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kecepatan 

sedimentasi menurut English dan Cho (1994) sebenarnya adalah 

kecepatan akumulasi sedimen karena metode yang digunakan 

oleh English dan Cho untuk mengukur laju sedimentasi adalah 

metode yang cocok untuk mengukur kecepatan akumulasi 

sedimen. 
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Gambar 5. 4. Sebaran kecepatan sedimentasi Laut Yatsushiro 
Jepang (Rifardi et al., 1998) 

 
Ada beberapa kelemahan yang mendasar jika data yang 

dipereloh dengan metode ini dianggap sebagai kecepatan 

sedimentasi, yaitu: 

1. Sedimen yang terperangkap dalam sediment trap tidak 

akan dipengaruhi oleh arus dan gelombang sehingga 

peranan arus dan gelombang dalam proses 
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sedimentasi teraibaikan. Pada hal dari berbagai hasil 

penelitian yang telah dijelaskan di atas arus adalah 

salah satu faktor utama yang menentukan kecepatan 

sedimentasi.  

2. Secara alamiah sedimen yang baru saja mengendap 

akan mengalami proses penyapuan dan pengendapan 

yang berulang-ulang oleh berbagai energi seperti arus 

terutama arus dasar perairan (bottom current), dan 

proses ini akan menentukan tebalnya pengendapan 

sedimen. 

3. Sedimen yang terperangkap dalam sediment trap tidak 

akan mengalami proses pada poin 2 sehingga 

ketebalan pengendapan sedimen dalam sediment trap 

tidak menggambarkan kecepatan sedimentasi yang 

sebenarnya. 

4. Oleh sebab itu, untuk mengurangi kelemahan-

kelemahan di atas prinsip-prinsip akumulasi sedimen 

lebih tepat digunakan untuk metode ini dengan cara 

mengabaikan faktor-faktor alamiah yang 

mempengaruhinya.  

 

Kecepatan akumulasi sedimen  pada suatu perairan diukur 

menggunakan Sediment Trap dibuat oleh penulis dengan 

memodifikasi rancangan English dan Baker (1994) seperti pada 

Gambar 5. 5. Prosedur pembuatan dan pengoperasioan Sediment 

Trap sebagai berikut: 
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 Sediment trap yang dipakai berdiameter 5 cm, 

panjang 11,5 cm dan terbuat dari pipa PVC 

 Sediment trap diletakkan pada setiap stasiun 

sampling sebanyak 3 unit dengan jarak 20 cm dari 

dasar perairan. 

 Sediment trap diletakkan selama delapan minggu 

dan setiap dua minggu diangkat dan dihitung jumlah 

sedimen yang terakumulasi. 

 Hasil perhitungan akan didapat volume dan berat 

sedimen yang terakumulasi per waktu akumulasi. 

 

Akumulasi sedimen yang dihitung adalah volume dan 

berat sedimen yang terendapkan persatuan luas area per waktu 

dengan prosedur sebagai berikut: 

 Sampel sedimen yang tertahan dalam sedimen trap 

dipindahkan ke dalam plastik sampel 

 Sampel tersebut dianalisis di laboratorium untuk 

menentukan volume dan beratnya 

 Volume diukur dengan cara menyaring sedimen 

sampel dengan ayakan yang paling halus 0,063 mm 

untuk memisahkan lumpur dengan fraksi lainnya. 

 Fraksi yang tertahan dalam ayakan tersebut dihitung 

volumenya (ml) , dan setelah itu dikeringkan dan 

ditimbang beratnya (gram). 

 Sedangkan sedimen yang lolos dari ayakan, 

dibiarkan selama 3 hari untuk diendapkan, setelah 
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itu diukur volume yang terendap (ml) dan ditimbang 

(gram).  

33 cm 

55 cm 
25 cm 

19 cm 

4 inch

110 cm 

1 

2 

3 

4 
Keterangan: 

1. Pelampung 

2. Tiang penegak 

3. Tabung penangkap sedimen 

4. Pemberat 

 

Gambar 5. 5. Rancang bangun sediment trap 
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Akumulasi sedimen yang dihitung adalah volume dan 

berat sedimen yang terendapkan persatuan luas area per waktu 

dengan prosedur sebagai berikut: 

 Sampel sedimen yang tertahan dalam sedimen trap 

dipindahkan ke dalam plastik sampel 

 Sampel tersebut dianalisis di laboratorium untuk 

menentukan volume dan beratnya 

 Volume diukur dengan cara menyaring sedimen 

sampel dengan ayakan yang paling halus 0,063 mm 

untuk memisahkan lumpur dengan fraksi lainnya. 

 Fraksi yang tertahan dalam ayakan tersebut dihitung 

volumenya (ml) , dan setelah itu dikeringkan dan 

ditimbang beratnya (gram). 

 Sedangkan sedimen yang lolos dari ayakan, 

dibiarkan selama 3 hari untuk diendapkan, setelah 

itu diukur volume yang terendap (ml) dan ditimbang 

(gram).  

 

Akumulasi sedimen yang dihitung adalah volume 

sedimen yang terendapkan persatuan luas area per waktu dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖  
𝑉

𝐿
𝑇

 

 Kecepatan akumulasi = (ml/cm2/hari) 

 V = volume sedimen (ml) 
 L = luas penampang sedimen trap (cm2) 
 T = waktu pemasangan sed. trap (hari). 
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Selain itu, akumulasi sedimen yang dihitung adalah berat 

sedimen yang terendapkan persatuan luas area per waktu dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖  
𝑊

𝐿
𝑇

 

 Kecepatan akumulasi  = (gram/cm2/hari) 

 W = berat kering sedimen (gram) 

 L = luas penampang sedimen trap (cm2) 

 T = waktu pemasangan sed. trap (hari). 

 

English dan Baker (1994) menjelaskan penggunaan 

sediment trap untuk mengukur muatan sedimen di perairan 

karang. Mereka tidak menjelaskan hasil penelitian yang mereka 

lakukan untuk melihat pengaruh proses sedimentasi terhadap 

tingkat kelulushidupan dan pertumbuhan karang, tetapi lebih 

memfokuskan pada prosedur penelitian mulai dari pembuatan, 

penempatan sediment trap pada dasar perairan sampai pada 

penganggatan alat ini ke permukaan perrairan dan membawa 

sampel sedimen ke laboratorium. 

 Penulis selama periode waktu 2 tahun (tahun 2004/2005 

dan 2006/2007) memakai metode ini untuk menghitung 

akumulasi sedimen di perairan sungai di mana sekitar Daerah 

Aliran Sungai (DAS) tersebut telah terjadi perubahan fungsi 

lahan yang menyebabkan erosi. Hasil penelitian menunjukkan 

sediment trap cukup efektif digunakan untuk menentukan 

besarnya pengendapan sedimen yang berasal dari material 
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tersuspensi akibat erosi. Kecepatan akumulasi pada penelitian 

ini dibedakan menjadi kecepatan volume akumulasi (ml) dan 

berat akumulasi (gram) persatuan luas permukaan (cm) selama 

waktu tertentu (hari).  

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akumulasi 

sedimen pada tahun 2006/2007 lebih tinggi dibandingkan 

dengan akumulasi tahun 2004/2005. Perbedaan ini diduga 

karena berbedanya kecepatan erosi daerah sekitar aliran sungai 

yang disebabkan oleh perbedaan curah hujan. Kondisi ini 

diperkuat dengan jumlah partikel tersusupensi yang diukur pada 

tahun 2006/2007 juga lebih tinggi dari tahun 2004/2005 dan  

konsentrasinya telah melewati Kriteria Mutu Air Kelas II 

menurut PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas 

Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu sebesar 50 mg/l. 

Hasil ini mengindikasikan bahwa penentuan kecepatan 

akumulasi sedimen dengan menggunakan sediment trap dapat 

memberikan data yang akurat tentang proses pengendapan 

sedimen.  
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